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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Černý Jméno: Filip Osobní číslo: 461605
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Biomedicínský technik
Název práce: Mechanické vlastnosti fibrinových gelů pro dynamickou kultivaci kmenových buněk

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

Každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci. Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno
maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, se hodnocení
odpovídajícím způsobem snižuje.

30

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30)*

Oponent posuzuje relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných poznatků.
Pokud převažuje doslovné převzetí textů, snižuje oponent hodnocení až o 15 bodů (přirozeně za předpokladu dodržení
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických poznatků, literatury
a zdrojů.

30

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí,  úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 30)*

Maximální počet bodů lze udělit práci, která je vhodná k publikování. Tento aspekt se posuzuje zejména z hlediska
významu pro obohacení  teoretických poznatků a má praktický význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření
modelu, SW produktu a též technická realizace. Za drobné metodologické nedostatky se hodnocení snižuje až o 5 bodů.
Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický přístup vede ke
snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k závěrům. Celkem 30 bodů za
velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších aktivit jako je účast na vědecko-výzkumném projektu či grantu, aktivní
účast na tvorbě publikací, patentů či užitných vzorů.

24

4. Formální  náležitosti  a  úprava  bakalářské  práce  (úroveň  psaní,  označení  struktury  textu,  grafy,
tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

Oponent hodnotí formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. formátování textu,
struktury  práce,  seznamu použité  literatury,  vybavenosti  bakalářské práce grafy  a  tabulkami,  způsobu citování.  Za
nedodržení jednotlivých pravidel snižuje maximální hodnocení o 2 body za každý nerespektovaný atribut. Rovněž za
výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se
měla objevovat pouze standardní odborná terminologie a to zejména v českém jazyce (je třeba hodnotit  schopnost
vyjadřovat se technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování –
2 body), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a vše je čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a
ISO690-2 (2 body).

8

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.
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III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jak si vysvětlujete , že získaná data sledování mechanických parametrů fibrinových gelů neposkytla přesvědčivé
informace o funkčnosti navržené metody v kontextu výsledků rešeršní prací?

2.  Jak  byly  uchyceny držáky na digitální  osciloskop a  držák kyvety  k  společné základně-  dnu? Ve výkresech
součástek není uveden způsob pevného uchycení (vruty, lepidlo). Jsou tedy volně položeny na podložce jak kamera
tak držák kyvety? Je to správně?

3. 

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Předložená bakalářská práce je z pohledu náročnosti na velmi dobré úrovni, která splňuje požadavky na bakalářskou
práci. Struktura a návaznost jednotlivých částí práce je logická a plně srozumitelná. Práce je úplná, bakalář splnil cíl
velmi dobře.
Bakalář prokázal velmi dobrou orientaci v odborné literatuře a technické dokumentaci a získané poznatky zahrnul do
své práce a svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura je adekvátní zadání bakalářské
práce a její rozsah svědčí o důkladném studiu a v průběhu řešení.

Poznámky a jiné připomínky:

Poznámky k mechanickému namáhání je na zváženou používat písmeno sigma místo tlaku P, viz. obr. 2.4. Stejně tak
nezvylké je označení délky písmem L místo obvyklého l.

Ocenil  bych  hlubší  úvahu  co  způsobilo  tak  velké  rozdíly  u  dosažených  nesouhlasných  výsledků  sledování
mechanických parametrů fibrinových gelů.
Ohledně technického vyjádření se objevil v práci název fitinka, volil bych spíše technicky správný název - tvarovka
nebo příruba.

Rovněž shledávám formální chybu u překryvu chybových úseček u grafů 3.3.1., 3.3.2., 3.4.1 a jejich srozumitelnost.
Dále z pohledu formální úpravy mohly být lépe zarovnány reference v seznamu literatury!

Celkově však práce je zpracovaná dobře a výše zmíněné výtky nesnižují výrazně kvalitu a provedení práce a práci
doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Organizace: VŠB TU Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a BMI
Kontaktní adresa: 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33
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